MEMÓRIA DE SANTA MARIA
NO SÁBADO
Nos sábados do Tempo Comum quando se permite a celebração
de uma memória facultativa, pode celebrar-se a memória facultativa
de Santa Maria.

Invitatório
Ant.

Vinde, adoremos a Cristo, Filho da Virgem Maria.

Ou:

		 Vinde, aclamemos o Senhor com cânticos de júbilo,
celebrando a memória da Virgem Santa Maria.
Salmo invitatório.

Laudes
Hino: do Comum de N. Senhora.
Salmodia
Antífonas e salmos do sábado correspondente.

Leitura breve

Gal 4, 4-5

Ao chegar a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho,
nascido de uma mulher e sujeito à Lei, para resgatar os que estavam sob o jugo da Lei e nos tornar seus filhos adoptivos.
Responsório breve
V. Depois do parto, ó Maria,
permanecestes sempre Virgem.
R. Depois do parto, ó Maria,
permanecestes sempre Virgem.
V. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
R. Permanecestes sempre Virgem.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Depois do parto, ó Maria,
permanecestes sempre Virgem.
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Ou

Leitura breve

cf. Is 61, 10

Exulto de alegria no Senhor, minha alma rejubila no meu
Deus, que me revestiu com as vestes da salvação e me envolveu
num manto de justiça, como a noiva que se adorna com suas
jóias.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

O Senhor a escolheu e a predestinou.
O Senhor a escolheu e a predestinou.
Deus fê-la morar no seu templo santo.
O Senhor a escolheu e a predestinou.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
O Senhor a escolheu e a predestinou.

Ou

Leitura breve

Ap 12, 1

Um sinal grandioso apareceu no céu: Uma mulher revestida
de sol e com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de doze estrelas
sobre a cabeça.
Responsório breve
V. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
R. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
V. Bendita sois Vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre.
R. O Senhor é convosco.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.

		
LAUDES

Cântico evangélico (Benedictus)
Ant. Celebremos com fervor e confiança a memória da
Virgem Santa Maria, para que Ela interceda por nós diante de
Nosso Senhor Jesus Cristo.
Ou

		 Sois a bendita do Senhor Deus Altíssimo, ó Virgem
Maria, entre todas as mulheres da terra.
Ou

		 Por Vós nos veio, ó Virgem Imaculada, a vida que
tínhamos perdido, porque destes à luz O que desceu do Céu; de
Vós nasceu o Salvador do mundo.
Ou

		 Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco,
bendita sois Vós entre as mulheres. Aleluia.
Ou

		 Virgem santa e imaculada, não há palavras dignas do
vosso louvor: por Vós recebemos o Salvador do mundo, Jesus
Cristo, Nosso Senhor.
Ou

		 Vós sois a glória de Jerusalém, sois a alegria de
Israel, sois a honra do nosso povo.
Preces
Elevemos as nossas súplicas ao Salvador, que Se dignou nascer
da Virgem Maria, e digamos confiadamente:
Vossa Mãe, Senhor, interceda por nós.
Ó Sol de justiça, a quem a Virgem Maria precedeu como aurora
resplandecente,
— fazei que vivamos sempre na claridade da vossa luz.
Verbo eterno do Pai, que escolhestes Maria como arca incorruptível da vossa morada,
— livrai-nos de toda a corrupção do pecado.
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Salvador do mundo, que tivestes vossa Mãe junto à cruz,
— concedei-nos, por sua intercessão, a graça de participar
generosamente nos vossos sofrimentos.
Senhor Jesus Cristo, que, suspenso da cruz, destes a João,
Maria por Mãe,
— fazei que vivamos também como seus filhos.

Ou

Elevemos as nossas súplicas ao Salvador, que Se dignou nascer
da Virgem Maria, e digamos confiadamente:
Vossa Mãe, Senhor, interceda por nós.
Salvador do mundo, que pela virtude da redenção preservastes
vossa Mãe de toda a mancha de pecado,
— livrai-nos de toda a culpa.
Redentor dos homens, que fizestes da Virgem Maria o tabernáculo puríssimo da vossa presença e sacrário do Espírito
Santo,
— fazei também de nós templos do vosso Espírito.
Verbo eterno, que ensinastes Maria a escolher a melhor parte,
— ajudai-nos a imitá-la, buscando o alimento da vida eterna.
Rei dos reis, que elevastes ao Céu convosco, em corpo e alma,
a vossa Mãe,
— fazei que aspiremos sempre aos bens do alto.
Senhor do Céu e da terra, que colocastes Maria como Rainha,
à vossa direita,
— dai-nos a alegria de participar um dia na mesma glória.
Pai nosso
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Oração

Concedei, Senhor, aos vossos servos a perfeita saúde do
corpo e da alma e, por intercessão da Virgem Santa Maria,
livrai-nos das tristezas do tempo presente e dai-nos as alegrias
eternas. Por Nosso Senhor.
Ou

Perdoai, Senhor, os pecados dos vossos servos e, porque
não podemos agradar-Vos só pelas nossas obras, salvai-nos pela
intercessão da Mãe de vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Ou

Vinde em auxílio da nossa fraqueza, Senhor de misericórdia, e concedei que, celebrando a memória da Santa Mãe de
Deus, sejamos purificados dos nossos pecados. Por Nosso
Senhor.
Ou

Venha em nossa ajuda, Senhor, a poderosa intercessão da
bem-aventurada Virgem Maria, para que, livres de todo o perigo, gozemos sempre da vossa paz. Por Nosso Senhor.
Ou

Ao celebrarmos a memória gloriosa da bem-aventurada
Virgem Maria, concedei-nos, Senhor, por sua intercessão, que
mereçamos participar da plenitude da vossa graça. Por Nosso
Senhor.
Ou

Alegremente confiados na protecção da Santíssima Virgem
Maria, nós Vos pedimos, Senhor: livrai-nos dos males deste
mundo e concedei-nos as alegrias do Céu. Por Nosso Senhor.

